€ 189.500,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Bavaria
€ 189.500,13.83 m
4.41 m
Polyester
2012

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Croatia
D- Marin Dalmacija, Pier 3
23206 SukoÅ¡an
+385 98 574 232
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
zeer goed onderhouden en volledig uitgeruste Bavaria 43 Sport uit
2012Zeer mooie Bavaria 43 Sport uit 2012 met 3 hutten en 2
hoofden.
Jaarlijks onderhouden en goed uitgerust.
BTW is betaald!
Dak vanaf 2020.
Deze boot werd alleen gebruikt voor privé doeleinden.
Alle foto's zijn door ons genomen en tonen de actuele staat. We
hebben dit jacht zeer grondig geïnspecteerd, vraag ons om meer
informatie indien nodig. Bent u op zoek naar een comfortabel,
volledig uitgerust, ruim en goed onderhouden jacht?

Dit is een elegant, comfortabel motorjacht voor u, uw familie en
vrienden. Het kan gebruikt worden voor korte en lange reizen
door de breedte, hoogte en indeling. Bel of mail ons voor meer
informatie of het maken van een afspraak in Zadar (Kroatië). Uw
jachtmakelaar is White Whale Croatia, +385 98 574232 of
croatia@WWY.nl.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

Sport 43 Power

Lengte (m) :

13.83

Breedte (m) :

4.41

Diepgang (m) :

0.75

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2012

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

189.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Dalamtia (hr)

Ligplaats Land :

HR

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D6-370 Evc

Vermogen in PK :

370

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

750

Boegschroef :

Electric

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

Voorkajuit En 2 Achterkajuiten

Koelkast :
DvD Speler :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Log :

Volledige Omschrijving
zeer goed onderhouden en volledig uitgeruste Bavaria
43 Sport uit 2012
Zeer mooie Bavaria 43 Sport uit 2012 met 3 hutten en
2 hoofden.
Jaarlijks onderhouden en goed uitgerust.
BTW is betaald!
Dak vanaf 2020.
Deze boot werd alleen gebruikt voor privÃ©
doeleinden.
Alle foto's zijn door ons genomen en tonen de actuele
staat. We hebben dit jacht zeer grondig
geÃ¯nspecteerd, vraag ons om meer informatie indien
nodig. Bent u op zoek naar een comfortabel, volledig
uitgerust, ruim en goed onderhouden jacht?
Dit is een elegant, comfortabel motorjacht voor u, uw
familie en vrienden. Het kan gebruikt worden voor
korte en lange reizen door de breedte, hoogte en
indeling. Bel of mail ons voor meer informatie of het
maken van een afspraak in Zadar (KroatiÃ«). Uw
jachtmakelaar is White Whale Croatia, +385 98 574232
of croatia@WWY.nl.

Accommodatie
Verblijfsruimtes: L-vormige salonbank met houten tafel
Hutten: voorkajuit en 2 achterkajuiten
Uitrusting
Overig: cockpit in teak
koelkast in de cockpit
U-vormige kuipstoel met houten

